การจัดการประชุมนิติบุคคลภายใต้ประกาศของจังหวัด
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
.........................................
ตามที่หลายจังหวัดได้กาหนดมาตรการควบคุมสถานที่ กิจการ หรือ กิจกรรม เพื่อรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ Covid-19 เนื่องจากจานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถเปิดดาเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด โดยได้มีประกาศกาหนดควบคุมการเปิดดาเนินการ
ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุ คคล
โดยเฉพาะนิติบุคคลที่ได้กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแจ้งว่า หากนิติบุคคลใดที่ได้กาหนดการประชุมไว้ ดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่
จะมีการประกาศมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยจากัดจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุจาเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไป หากนิติบุคคลนั้นได้กาหนดวัน
ประชุมครั้งใหม่ไม่เกิน 1 เดือนนับจากที่กาหนดไว้เดิม เมื่อนิติบุคคลได้ดาเนินการจัดประชุมแล้วให้ทาหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลพร้อมกับการยื่นงบการเงิน สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้ น หรือ
รายงานประจาปีแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ ข้อกาหนด ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19
จึงขอเน้นย้าว่า นิติบุคลสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)
(สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามด้านล่างนี้)
ด้านกฎหมาย
ด้านทะเบียนบริษัทมหาชน
ด้านทะเบียนบริษัทจากัด
ด้านข้อมูลธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์

law.dbd.15@gmail.com
bservice@dbd.go.th
regis@dbd.go.th
document@dbd.go.th
02-547-4469-73

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
26 เมษายน 2564

คำชีแ้ จงเกี่ยวกับกำรจัดกำรประชุมนิตบิ คุ คลภำยใต้ประกำศของจังหวัด
เรื่อง สั่งปิดสถำนทีเ่ ป็นกำรชัว่ ครำว
*******************

1. นิติบุคคล : ประกอบด้วย บริษัทจำกัด บริษัทมหำชนจำกัด สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ
2. รอบปีบัญชี : นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดระหว่ำงวันที่ 26 ธันวำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563
3. เหตุที่ไ ด้รับ ผลกระทบ : มี ประกำศของทำงรำชกำรซึ่งกำหนดควบคุมกำรเปิด หรือปิ ด สถำนที่เป็ น
กำรชั่วครำว หรือ มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยจำกัด จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนกำรประชุมออกไป
4. วันประชุมทีก่ ำหนดไว้เดิม : เฉพำะนิติบุคคลที่กำหนดจัดประชุมระหว่ำงวันที่ 26 – 30 เมษำยน 2564
5. ขอบเขตกำรเลื่อนวันประชุม : เลื่อนกำรประชุมครั้งใหม่ไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันประชุมที่กำหนดไว้เดิม
โดยให้ยื่นหนังสือชี้แจงพร้อมกำรยื่นงบกำรเงิน สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น สำเนำรำยงำนกำรประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ รำยงำนประจ ำปี แล้ ว แต่ ก รณี ผ่ ำ นช่ อ งทำงออนไลน์ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ำยน 30 มิถุนำยน 2564 (เพื่อเชื่อมข้อมูลกับส่วนงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง)
6. กำรยื่นหนังสือชี้แจง งบกำรเงิน ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือ หุ้น ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
รำยงำนประจำปี : หลังจำกที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมำชิก แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินกำร ดังนี้
6.1 ยืน่ หนังสือชีแ้ จง : ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ www.dbd.go.th
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) เลือกบริกำรออนไลน์ เมนูกำรจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration)
(2) คลิก เมนูเข้ำสู่ระบบโดยนิติบคุ คล
(3) กรอกรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนของนิติบุคคลหรือรหัสที่ใช้งำนระบบ DBD e-Filing
(4) คลิกเข้ำสูร่ ะบบ
(5) กรอกข้อมูลชีแ้ จงเหตุผล
(6) คลิกบันทึกข้อมูล
6.2 ยืน่ งบกำรเงิน บัญชีรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง : ผ่ำนระบบ DBD e-filing ดังนี้
(1) บริษัทจำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น : ยื่นภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
งบกำรเงิน : ยื่นภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับรำยงำนผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(2) บริษัทมหำชนจำกัด
บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น : ยื่นภำยใน 1 เดือน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
งบกำรเงิน : ยื่นภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
รำยงำนประจำปี รำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(3) สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ
งบดุล : ยื่นภำยใน 30 วัน นับแต่วันประชุมสมำชิก พร้อมกับรำยงำนประจำปี และสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมใหญ่สมำชิก (กรณียื่นด้วยตนเองในรูปแบบกระดำษและไม่ได้ระบุ
วันประชุมในงบดุล ต้องส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ด้วย)
/ตัวอย่ำง...

-2-

ตัวอย่ำง
ระยะเวลำกำรจัดประชุม กำรยื่นงบกำรเงิน และสำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำรยื่น
หนังสือชี้แจง ดังนี้
นิตบิ คุ คล

กำหนดวันประชุมเดิม
(26 -30 เม.ย.64)

วันทีจ่ ดั ประชุมแล้วเสร็จ
(ระหว่ำง 1 -31 พ.ค.64)

บริษทั จำกัด
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63

ภำยใน 1 เดือน
30 เม.ย.2564

(ภำยใน 31 พ.ค.2564)

บริษทั มหำชนจำกัด
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63

26 เม.ย.2564

(ภำยใน 26 พ.ค.2564)

สมำคมกำรค้ำ/หอกำรค้ำ
รอบปีบัญชี 31 ธ.ค.63

30 เม.ย.2564

ประชุม 31 พ.ค. 2564
ภำยใน 1 เดือน
ประชุม 15 พ.ค.2564

ภำยใน 1 เดือน
(ภำยใน 31 พ.ค.2564)

ประชุม 31 พ.ค.2564

กำหนดระยะเวลำกำรยืน่
บัญชีรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้
งบกำรเงิน/งบดุล

ภำยใน 14 วัน
ภำยใน
14 มิ.ย.2564
ภำยใน 1 เดือน
ภำยใน
15 มิ.ย.2564
-

ภำยใน 1 เดือน
ภำยใน
30 มิ.ย.2564
ภำยใน 1 เดือน
ภำยใน
15 มิ.ย.2564
ภำยใน 30 วัน
ภำยใน
30 มิ.ย.2564

กำรยืน่ หนังสือชีแ้ จง : พร้อมกำรยืน่ งบกำรเงินและสำเนำบัญชีรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ที่ www.dbd.go.th ในระบบจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration)
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เมษำยน 2564

